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ALLMÄNT
A 5

ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen avlåts regeringens proposition om komplettering av
propositionen om en tilläggsbudget för 2004 (RP 93/2004). Reger-
ingens proposition med förslag till tilläggsbudget för 2004 avläts till
riksdagen den 19 maj 2004, och finansutskottet har ännu inte gett
sitt betänkande om den. 

Stadionstiftelsen Behovet av understödet till Stadionstiftelsen har tidigarelagts. På
grund av att anslagsbehovet har tidigarelagts är avsikten att utöver
anslaget på 0,5 miljoner euro i budgeten för 2004 använda 3,7 mil-
joner euro av de tilläggsintäkter som överstigit intäktskalkylerna för
tippningen och penninglotterierna för beviljandet av understöd. Till
följd av detta föreslås att omnämningen om ett maximalt belopp om
0,5 miljoner euro för det anslag som står till buds för ändamålet slo-
pas och att anslaget ökas med 3,7 miljoner euro. 

Strukturfonderna Statsrådet har den 3 juni 2004 beslutat framställa Finlands förslag
till kommissionen om hur resultatreserven för mål 1-programmen
skall riktas. Med anledning av resultatreservens andel för 2004 fö-
reslås att bevillningsfullmakten ökas i fråga om Europeiska regio-
nala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden med samman-
lagt 21,6 miljoner euro för mål 1-programmen. Av tillägget är sam-
manlagt 9,7 miljoner euro bevillningsfullmakt för den statliga
medfinansieringen. Av tillägget är sammanlagt 11,9 miljoner euro
bevillningsfullmakt för medfinansiering från strukturfonderna, var-
av medfinansieringen från Europeiska regionala utvecklingsfonden
(ERUF) är 8,9 miljoner euro och medfinansieringen från Europeis-
ka socialfonden (ESF) är 3,1 miljoner euro. Det föreslås att de mest
betydande tilläggen i förhållande till den nuvarande bevillningsfull-
makten riktas till handels- och industriministeriets samt undervis-
ningsministeriets huvudtitlar. Dessutom föreslås i fråga om Fonden
för fiskets utveckling (FFU) ett tilläggsanslag på sammanlagt 1,0
miljon euro, varav 0,5 miljoner euro är medfinansiering från FFU
och 0,5 miljoner euro statlig medfinansiering.

Nettoupplåning På grund av förslaget om de anslagsökningar på 4,7 miljoner euro
i propositionen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen
föreslås att nettoupplåningen ökas med motsvarande belopp, varvid
nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 380 miljoner euro.



ALLMÄNT
A 6

De budgeterade beloppen av statens inkomstposter och anslag samt den kompletterande tilläggs-
budgetpropositionen, euro

Inkomstposter
(utan nettoupplåning
och skuldhantering) Anslag

Nettoupplåning
och skuldhantering

Ordinarie budget 35 791 064 000 37 064 553 000 1 273 489 000
Tilläggsbudgetproposition 728 250 000 -110 399 000 -838 649 000
Kompletterande tilläggsbudgetproposition - 4 700 000 4 700 000
Sammanlagt 36 519 314 000 36 958 854 000 439 540 000
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I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet avdras 833 949 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i tilläggsbudget-
propositionen för 2004.

Avdraget på 838 649 000 euro i tilläggsbud-
getpropositionen minskar med 4 700 000 euro
på grund av de nu föreslagna ändringarna i
denna kompletterande proposition. Det nomi-
nella värdet av nettoupplåningen är således
379 540 000 euro år 2004. Med skuldhante-

ringsposterna uppgår nettoinkomsterna till
439 540 000 euro år 2004.

2004 tilläggsb. -833 949 000
2004 budget 1 273 489 000
2003 bokslut 1 073 329 031

Inkomster och utgifter, avdrag e

Inkomster
Nettoupplåning till nominellt vär-
de (netto) -833 949 000
Emissionsvinster (netto) -
Utgifter
Kapitalförluster (netto) -
Nettoinkomster -833 949 000
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A N S L A G

Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

98. Utveckling av regionerna

61. Europeiska regionala utvecklingfondens
deltagande i EU:s strukturfondsprogram (för-
slagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att be-
villningsfullmakten ökar från 113 565 000
euro till 128 631 000  euro.

F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
tilläggsbudgetpropositionen för 2004.

Ökningen av bevillningsfullmakten med
8 884 000 euro jämfört med det belopp på
119 747 000 euro som föreslås i tilläggsbud-
getpropositionen  föranleds av budgeteringen
av 2004 års  resultatreserv för mål 1-program-
men.

Bevillningsfullmakten för år 2004 beräknas
således orsaka utbetalningar till ett belopp av
30 717 000 euro år 2004, 48 145 000  euro år
2005, 40 675 000  euro år 2006 och 9 094 000
euro år 2007.

Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.

2004 tilläggsb. —
2004 budget 135 354 000
2003 bokslut 107 064 551
2002 bokslut 112 537 166

62. Statlig medfinansiering för inrikesminis-
teriets vidkommande för projekt i vilka EU:s
strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att be-
villningsfullmakten ökar från 25 026 000 euro
till 28 888 000  euro.

F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
tilläggsbudgetpropositionen för 2004.

Ökningen av bevillningsfullmakten med
623 000 euro jämfört med det belopp på
28 265 000 euro som föreslås i tilläggsbudget-
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propositionen  föranleds av budgeteringen av
2004 års  resultatreserv för mål 1-programmen.

Bevillningsfullmakten för år 2004 beräknas
således orsaka utbetalningar till ett belopp av
11 015 000 euro år 2004, 9 811 000 euro år
2005 och 8 062 000  euro år 2006.

Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.

2004 tilläggsb. —
2004 budget 27 845 000
2003 bokslut 23 088 338
2002 bokslut 24 282 709
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Undervisningsministeriet

62. Statlig medfinansiering för undervis-
ningsministeriets vidkommande för projekt i
vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsan-
slag)

Motiveringen till momentet ändras så, att be-
villningsfullmakten ökar från 62 236 000 euro
till 71 052 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
tilläggsbudgetpropositionen för 2004.

Ökningen av bevillningsfullmakten med
3 323 000 euro jämfört med det belopp på
67 729 000 euro som föreslås i tilläggsbudget-

propositionen föranleds av budgeteringen av
2004 års resultatreserv för mål 1-programmen.

Bevillningsfullmakten för 2004 beräknas så-
ledes orsaka utbetalningar till ett belopp av
16 137 000 euro år 2004, 33 051 000 euro år
2005 och 21 864 000 euro år 2006.

Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.

2004 tilläggsb. —
2004 budget 70 992 000
2003 bokslut 55 548 985
2002 bokslut 54 174 490

98. Idrottsverksamhet

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel
för främjande av idrott och fysisk fostran (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
3 700 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så, att
femte stycket i motiveringen slopas.

F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till till-
läggsbudgetpropositionen för 2004.

Enligt statsrådets principbeslut av den 30 ja-
nuari 2003 deltar staten med tippningsvinstme-
del i kostnaderna för investerings- och taklägg-
ningsprojektet för Olympiastadion med högst
4 200 000 euro i budgeten för åren 2004—
2005.

Det stöd som beviljas Stadionstiftelsen be-
hövs dock redan i slutet av sommaren och på

hösten 2004. På grund av att anslaget behövs
tidigare är avsikten att för beviljande av stödet
utöver det anslag på 500 000 euro som ingår i
budgeten för 2004 använda de tilläggsintäkter
på 3 700 000 euro som överstigit de beräknade
intäkterna från tippning och penninglotteri.
Därför föreslås att omnämnandet av det anslag
på högst 500 000 euro som finns att tillgå för
ändamålet slopas och anslaget ökas med
3 700 000 euro.

2004 tilläggsb. 3 700 000
2004 budget 84 464 000
2003 bokslut 83 852 351
2002 bokslut 83 335 310
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

14. Utvecklande av gårdsbrukets struktur och landsbygden

61. Europeiska utvecklings- och garantifon-
den för jordbrukets deltagande i utveckling av
landsbygden  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så, att
nya beslut om beviljande av medel får fattas till
ett belopp av sammanlagt 46 499 000 euro år
2004.

I fråga om resultatreserven för bevillnings-
fullmakten får beslut om utbetalningar fattas
efter att Europeiska kommissionen har god-
känt Finlands förslag om ändring av  program-
dokumentet i fråga.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i tilläggsbudget-
propositionen för 2004.

Minskningen av bevillningsfullmakten med
3 437 000 euro jämfört med det belopp på
49 936 000 euro som föreslås i tilläggsbudget-
propositionen föranleds av en justering av re-
sultatreserven för mål 1-programmen för östra
och norra Finland.

Jämfört med tilläggsbudgetpropositionen
ändras tabellen i momentets förklaringsdel
som följer:

Bevillningsfullmakten för år 2004 beräknas
således orsaka utbetalningar till ett belopp av
8 496 000 euro år 2004, 14 872 000 euro år
2005, 19 100 000 euro år 2006, 3 035 000 euro
år 2007 och 996 000 euro år 2008.

Anslaget under momentet föreslås inte bli
ändrat.

2004 tilläggsb. —
2004 budget 59 718 000
2003 bokslut 37 218 104
2002 bokslut 26 226 317

Bevillningsfullmaktens fördelning per program, milj. euro
Program Budget Tilläggsb.prop. Sammanlagt

ALMA (EUGFJ-G) 15,014 0,991 16,005
Mål 1 (EUGFJ-U)
— östra Finland 13,858 -0,973 12,885
— norra Finland 9,566 -2,049 7,517
Leader+ (EUGFJ-U) 10,092 - 10,092
Sammanlagt 48,530 -2,031 46,499
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62. Statlig medfinansiering för den av EU
delfinansierade utvecklingen av landsbygden
(förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så, att
nya beslut om beviljande av medel får fattas till
ett belopp av 64 123 000 euro år 2004.

I fråga om resultatreserven för bevillnings-
fullmakten får beslut om utbetalningar fattas
efter att Europeiska kommissionen har god-
känt Finlands förslag om ändring av program-
dokumentet i fråga.

F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter  be-
slutsdelen under momentet i tilläggsbudget-
propositionen för 2004.

Minskningen av bevillningsfullmakten med
2 845 000 euro jämfört med det belopp på
66 968 000 euro som föreslås i tilläggsbudget-
propositionen föranleds av en justering av re-
sultatreserven för mål 1 -programmen för östra
och norra Finland samt dessutom av budgete-
ringen av statens andel av resultatreserverna
för de program som delfinansieras av Europe-
iska regionala utvecklingsfonden.

Jämfört med tilläggsbudgetpropositionen
ändras tabellen i momentets förklaringsdel
som följer:

Bevillningsfullmakten för år 2004 beräknas
således orsaka utbetalningar till ett belopp av
17 311 000 euro år 2004, 19 943 000 euro år
2005, 24 173 000 euro år 2006, 1 888 000 euro
år 2007 och 808 000 euro år 2008.

Anslaget under momentet föreslås inte bli
ändrat.

2004 tilläggsb. —
2004 budget 89 792 000
2003 bokslut 50 742 991
2002 bokslut 38 876 667

41. Fiskeri-, vilt- och renhushållning

62. Främjande av marknadsföringen och
strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reser-
vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 000 000 euro.

När det gäller tilläggsanslaget får beslut om
utbetalningar fattas efter att Europeiska kom-
missionen har godkänt Finlands förslag om
ändring av programdokumentet i fråga.

F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till till-
läggsbudgetpropositionen för 2004.

Bevillningsfullmaktens fördelning per program, milj. euro
Program Budget Tilläggsb.prop. Sammanlagt

ALMA (EUGFJ-G) 30,025 1,957 31,982
Mål 1 (EUGFJ-U)
— östra Finland 13,361 -0,890 12,471
— norra Finland 8,791 -1,787 7,004
Leader+ (EUGFJ-U) 7,669 - 7,669
Sammanlagt 59,846 -0,720 59,126

ERUF:s medfinansiering 2,900 0,247 3,147
— mål 1-program 0,873 0,205 1,078
— mål 2-program 0,887 0,042 0,929
— Interreg 1,140 - 1,140
Övriga 1,850 - 1,850
Sammanlagt 64,596 -0,473 64,123
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Behovet av tilläggsanslag föranleds av bud-
geteringen av 2004 års resultatreserv för mål 1-
programmet för östra Finland. Av tillägget fi-
nansieras 500 000 euro med medel ur Fonden
för fiskets utveckling (FFU) medan 500 000
euro utgör statlig medfinansiering. Medfinan-

sieringen från FFU kommer in under moment
12.30.03 år 2005.

2004 tilläggsb. 1 000 000
2004 budget 14 289 000
2003 bokslut 14 600 000
2002 bokslut 14 514 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

62. Statlig medfinansiering för kommunika-
tionsministeriets vidkommande för projekt i
vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsan-
slag)

Motiveringen till momentet ändras så, att be-
villningsfullmakten ökar från 7 413 000 euro
till 7 764 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
tilläggsbudgetpropositionen för 2004.

Ökningen av bevillningsfullmakten med
170 000 euro jämfört med det belopp på
7 594 000 euroa som föreslås i tilläggsbudget-

propositionen  föranleds av budgeteringen av
2004 års  resultatreserv för mål 1-programmen.

Bevillningsfullmakten för år 2004 beräknas
således orsaka utbetalningar till ett belopp av
6 019 000 euro år 2004 och 1 745 000 euro år
2005.

Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.

2004 tilläggsb. —
2004 budget 6 664 000
2003 bokslut 4 320 843
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Huvudtitel 32
HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

30. Företagspolitik

62. Statlig medfinansiering för handels- och
industriministeriets vidkommande för projekt i
vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsan-
slag)

Motiveringen till momentet ändras så, att be-
villningsfullmakten ökar från 71 785 000 euro
till 82 324 000 euro. Dessutom kompletteras
motiveringen till momentet så, att anslaget får
användas för betalning av förbindelser för
EU:s programperiod 1995—1999.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
tilläggsbudgetpropositionen för 2004.

Ökningen av bevillningsfullmakten med
3 760 000 euro jämfört med det belopp på
78 564 000 euro som föreslås i tilläggsbudget-
propositionen föranleds av budgeteringen av
2004 års resultatreserv för mål 1-programmen.

Jämfört med tilläggsbudgetpropositionen
ändras tabellen i momentets förklaringsdel
som följer: 

Bevillningsfullmakten för 2004 beräknas så-
ledes orsaka utbetalningar till ett belopp av
16 744 000 euro år 2004, 36 127 000 euro år
2005, 23 474 000 euro år 2006 och 5 979 000
euro år 2007.

Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.

2004 tilläggsb. —
2004 budget 76 000 000
2003 bokslut 68 463 984
2002 bokslut 66 777 674

Bevillningsfullmakt för program under perioden 2000—2006 år 2004, euro
Budget Tilläggsb.prop. Sammanlagt

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
Mål 1 31 255 000 3 645 000 34 900 000
Mål 2 24 983 000 2 184 000 27 167 000
Gemenskapsinitiativ Interreg 1 250 000 - 1 250 000
Europeiska socialfonden (ESF)
Mål 1 1 951 000 115 000 2 066 000
Mål 2 1 887 000 7 000 1 894 000
Mål 3 9 113 000 2 588 000 11 701 000
Sammanlagt 70 439 000 8 539 000 78 978 000
Inkomster 1 346 000 2 000 000 3 346 000
Alla sammanlagt 71 785 000 10 539 000 82 324 000
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Huvudtitel 34
ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program

61. Europeiska socialfondens deltagande i
EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så, att be-
villningsfullmakten ökar från 116 044 000
euro till 131 705 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
tilläggsbudgetpropositionen för 2004.

Ökningen av bevillningsfullmakten med
3 052 000 euro jämfört med det belopp på
128 653 000 euroa som föreslås i tilläggsbud-
getpropositionen  föranleds av budgeteringen
av 2004 års  resultatreserv för mål 1-program-
men.

Bevillningsfullmakten för år 2004 beräknas
således orsaka utbetalningar till ett belopp av
37 856 000 euro år 2004, 64 551 000 euro år
2005 och 29 298 000 euro år 2006.

Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.

2004 tilläggsb. —
2004 budget 132 827 000
2003 bokslut 121 867 434
2002 bokslut 108 065 713

62. Statlig medfinansiering för arbetsminis-
teriets vidkommande för projekt i vilka EU:s
strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så, att be-
villningsfullmakten ökar från 73 630 000 euro
till 82 934 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
tilläggsbudgetpropositionen för 2004.

Ökningen av bevillningsfullmakten med
1 397 000 euro jämfört med det belopp på
81 537 000 euroa som föreslås i tilläggsbud-
getpropositionen  föranleds av budgeteringen
av 2004 års  resultatreserv för mål 1-program-
men.

Bevillningsfullmakten för år 2004 beräknas
således orsaka utbetalningar till ett belopp av
31 383 000 euro år 2004, 38 333 000 euro år
2005 och 13 218 000 euro år 2006.

Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.

2004 tilläggsb. —
2004 budget 87 689 000
2003 bokslut 78 574 944
2002 bokslut 68 042 423
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde

62. Statlig medfinansiering för miljöministe-
riets vidkommande för projekt i vilka EU:s
strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så, att be-
villningsfullmakten ökar från 8 874 000 euro
till 9 683 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
tilläggsbudgetpropositionen för 2004.

Ökningen av bevillningsfullmakten med
442 000 euro jämfört med det belopp på
9 241 000 euro som föreslås i tilläggsbudget-
propositionen föranleds av budgeteringen  av
2004 års resultatreserv för mål 1-programmen. 

Bevillningsfullmakten för år 2004 beräknas
således orsaka utbetalningar till ett belopp av
2 700 000 euro år 2004, 3 500 000 euro år
2005, 3 100 000 euro år 2006 och 383 000
euro år 2007.

Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet. 

2004 tilläggsb. —
2004 budget 10 060 000
2003 bokslut 5 641 246
2002 bokslut 5 848 064


